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Како резултат на пандемијата предизвикана од COVID 19 и на мерките преземени 
за спречување на нејзиното ширење, во светски рамки дојде до намалување на 
побарувачката за текстилни производи, облека и кожа, а, секако, сето тоа  влијаеше врз 
намалување на глобалното производство. Текстилната индустрија и индустријата за 
облека се важни сегменти на македонската преработувачка индустрија, кои во вкупното 
индустриското производство на државата учествуваат со 12,82 %,  вработуваат над 37.000 
работници и опфаќаат околу 10 % од вкупниот извоз на земјава, беше истакнато на прес-
конференцијата на Стопанската комора на Северна Македонија (15.3.2021 година).

Индустриското производство на текстилот и на облеката во 2020 година е намалено 
за околу 14 % во однос на 2019 година. Исто е и со бројот на вработените во овие дејности, 
при што во јануари 2021 година имаме намалување од 5,4 % во однос на јануари 2020 
година

Статистичките податоците покажуваат дека извозот на текстил, облека и на кожарски 
производи за 2020 година изнесувал 493 милиони евра и е намален за 10,6  % или поточно 

АКТУЕЛНИ СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ 
ВО ТЕКСТИЛНАТА И ВО КОЖАРСКАТА 
ИНДУСТРИЈА
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за 58 милиони евра во споредба со претходната година кога изнесувал 551 милиони евра. 
Самото тоа е доказ дека има и огромно намалување на  производството кај текстилните 
комапнии, што доведе до голем негативен економски ефект во поглед на намалена 
профитабилност и ликвидност на компаниите.

Во изминатиот период домашните компании, на почетокот на пандемијата, делумно 
успеаја да ги намалат негативните влијанија од кризата со корона-вирусот и да го одржат 
бројот на вработените, при што намалувањето на нарачките во индустријата за облека, во 
делот на модните производи, беше компензирано со преориентирање на производството 
кон заштитни маски и кон друга заштитна облека, за која се јави поголема побарувачка.

Моменталната ситуација, според проценките и според секојдневните контакти со 
текстилните компании, кои се базирани на најавите на странските купувачи, е дека за 
следниот период се очекува намалување на продажбата на производите, кое би се движело 
од 40 % до 50 % во однос на претходните години, а со самото тоа за исто толку би се 
намалиле и нарачките од странските партнери. Новиот бран на ширење на корона-вирусот 
и воведувањето строги мерки на затворање низ европските земји доведе до дополнително 
намалување на продажбите на европскиот пазар, а со самото тоа и до дополнителни 
проблеми за македонските текстилни компании, истакна г. Ангел Димитров, претседател на 
Здружението на текстилната и кожарската индустрија.

Поради мерките за заштита од пандемијата кај најголемите трговски партнери на 
домашните компании и поради намалената потрошувачка на текстилни производи, во 
изминатиот период евидентна е тенденцијата на намалување и на откажување на налозите 
од странство, а со оглед на дополнителните актуелни затворања на европските држави, 
првенствено на Германија, и во следниот период се очекува откажување или намалување на 
обемот на нарачките, односно нарачки на помали серии. Според најавите и проценките на 
сопствениците на компаниите, ќе бидат потребни повеќе од шест месеци за нормализирање 
на нарачките и на производството, а тоа би значело дека наредниот период би бил период 
на намалена економска активност, што би имало голем негативен економски ефект во однос 
на намалена профитабилност и ликвидност на компаниите.

Затоа апелираме за што побргу носење на Законот за финансиска поддршка за плати на 
вработените од петтиот пакет антикризни мерки, сѐ со цел зачувување на работните места и 
опстојување на компаниите од овие дејности во наредниот период, нагласи Димитров.

Секако дека се неопходни и дополнителни економски и други релевантни мерки кои ќе 
овозможат директна финансиска поддршка за овие трудоинтензивни индустриски сектори, 
поддршка за развој на конкурентноста, како и за автоматизација и дигитализација на одредени 
сегменти од производствениот процес, но и за набавка на нова опрема во согласност со 
промените на пазарот.
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Асоцијацијата на странски компании со технолошко напредно производство во рамките на 
Советот на странски инвестори при Комората продолжува со праксата за одржување работни 
средби со највисокиот државен врв на кои се отвораат клучни прашања и проблеми за нивно 
системско решавање, со целоцсна отвореност на Владата за потребите и согледувањата на 
извозите компании од слободните економски зони..

На онлајн состанокот одржан на 17.3.2021 година со  Претседателот на Владата на Република 
Северна Македонија Зоран Заев и владиниот економски тим се дискутираше за заклучоците по 
однос на прироритетните прашања презентирани од Асоцијацијата на состанокот одржан во 
декември 2020 година.

Приоритетите се во неколку клучни области во делот на царински стапки за увоз, 
инфраструктура, даночни политики, инвестициски трошоци, подобрување на законска 
регулатива, работни односи, движење и престој на странци  како и останати прашања во насока 
на унапредување на секојдневното работење на компаниите.

Премиерот Заев истакна дека за Владата од голема важност е зголемувањето на довербата на 
инвеститорите, отпочнувањето на нови инвестиции, поттикнувањето на извозот, зајакнувањето 
на човечкиот капитал,  а со тоа и подобрувањето на севкупниот економски раст во државата.  

Претседателот на Стопанска комора Азески, осврнувајќи се на меѓународната соработката 
ја  потенцира поддршката за извозните компании преку активностите на регионален план со 
грчката и турската комора, која ќе доведе до основање на Македонско-турско деловен Совет, 
а преку Коморскиот инвестициониот форум се отвараат нови проекти кои се директно за 
поддршка и бенефит на македонските економски оператори во наредниот период.

Виктор Мизо, претседател на Асоцијацијата,  ја наведе динамиката на преземените 
оперативни активности по сите 11 приоритетни прашања кои произлегоа како обврска од 
последниот состанок одржан во декември минатата година. Воедно, тој ја  искажа важноста од 
системско решавање на истите преку водење на временски роковник за нивна реализација.

Дополнително беше истакнато дека позитивен сигнал е растот на извозот. Согласно 
податоците на статистика, вкупниот извоз во јанури 2021 година бележи раст од 15,5% споредено 
со истиот месец минатата година и изнесува 32,5 милијарди денари. Ова е шести месец по ред 
како што извозот расте и воедно бележи најголема покриеност на увозот со извозот со стапка 
од 84,7%.

Премиерот Заев на состанок со Асоцијацијата 
на странски компании: Решавање на тековните 
проблеми за креирање поволен деловен амбиент за 
зголемување на извозот и за нови инвестиции
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Коморскиот инвестициски 
форум, со седиште во Трст и 
канцеларија во Подгорица, 
е институција основана во 
2015 година во рамките на 
Берлинскиот процес инициран 
од канцеларката Ангела Меркел, 
за време на вториот самит во 
Виена и претставува глас на 
приватниот сектор, застапувајќи 
350.000 компании од подрачјето 
на Западен Балкан.

Фокусот на активностите на 
оваа асоцијација во следниот 
период ќе биде насочен кон 
имплементација на Акцискиот план за Заеднички регионален пазар, кој треба да придонесе за 
обезбедување на слободниот проток на стоки и услуги, лица и капитал во регионот, но и зајакнување 
на соработката на полето на дигитализацијата, индустријата и иновациите. Клучна улога во КИФ ќе 
има и Бизнис-советот, кој го сочинуваат 16 водечки компании од регионот, меѓу кои и Алкалоид АД 
Скопје и Тиквеш АД Кавадарци.

Активностите преку проектите кои ги имплементира Коморскиот инвестициски форум, со поддршка 
на Европската комисија, Европската банка за обнова и развој, Германското друштво за меѓународна 
соработка (ГИЗ), Германската инвестициона банка (KFW), Австриската федерална стопанска комора 
и Австриската агенција за развој (АДА), нудат бројни придобивки за македонските компании.

Д-р Татјана Штерјова Душковска (34) е д-р на правни науки, вработена во Стопанската комора на 
Македонија од 2011 година и во моментот ја извршува функцијата директор на Дирекцијата на 
здруженија и регионални комори во Стопанската комора на Северна Македонија. Во изминатите 
четири години најголемиот фокус на нејзиниот ангажман беше во областа регионалната економска 
соработка и беше активно вклучена во работењето на КИФ како национален координатор.

Со изборот на претставник на Стопанската комора на Северна Македонија како генерален секретар 
на една од трите најзначајна регионални институции, нашата Комора добива огромно признание 
за сите свои активности на регионален план, во пресрет на 100-та годишнина од своето постоење.
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КВАЛИТЕТНА И ЕФЕКТИВНА ПРАКТИЧНА ОБУКА 
И ГЛОБАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО 
ПРАКТИЧНАТА ОБУКА

Стандардите за квалитет на 
реализацијата на практична 
обука за средношколците, 
но и за лицата вклучени во 
процесот на преквалификација 
и доквалификација беше тема 
на визуелната конференција на 
тема: „Практики за квалитетно 
и ефективно реализирање на 
практичната обука и глобални 
стандарди за учесниците во 
реализацијата на практичната 
обука„  на која учествуваше преставник од Стопанската комора на Северна Македонија. 
Конференција беше организирана од страна на Директоратот за работни места и социјални 
права при Европската комисија и Меѓународната организација на трудот. На конфернцијата беа 
презентирани резултатите и добрите практики од реформите за учење и практична обука на 
земјите-членки на Европската Унија и Меѓународната организација на трудот, како и вклученоста 
на социјалните партнери во развојот и управувањето со видовите на практичната обука и важноста 
да се обезбеди гласот на учесниците во практичната обука за период три години од усвојувањето 
на Препораката на Советот за европската рамка за квалитетно и ефективно учење. Препораката 
на Советот на ЕУ има за цел зголемување на можностите за вработување и придонес кон стручна 
и квалификувана работна сила што одговара на потребите на пазарот на трудот. Рамката поставува 
14 критериуми во врска со условите за работа и учење.

На конференцијата беше потенцирано дека во стручното образованиеи обука треба да се 
вклучени и коморите, и професионалните здруженија, како поддршка во испораката на 
релевантни информации за потребите на компаниите; во подготовка на образованите програми; 
во полагањето на завршните испити; во олеснувањето на процесот за поврзување со образовните 
институции и компаниите и самата реализација на практичната обука. Исто така, треба да помогнат 
и во подобрување на шемата за реализацијата на практичната обука и самата содржина на 
програмата за практична обука во соработка со националните авторитети, како во намалување на 
административните пречки за нејзина реализациja.
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси
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On-line конференција и 
виртуелни деловни средби 

„FUTURE OF BUILDING “ 

Online Бизнис средби
Австрија

23.03.2021 - 
24.03.2021

Стопанската комора на Македонија, во соработка со Стопанската комора на Австрија 
преку ЕЕН–Европската мрежа на претприемачи, Ве покануваат да учествувате на on – line 
конференција и виртуелни деловни средби во рамки на настанот „FUTURE OF BUILDING 
(ИДНИНАТА НА ГРАДЕЖНИОТ СЕКТОР)”, што ќе се одржи на 23 и 24 март 2021 година.

 Учесниците на настанот ќе имаат единствена можност да стекнат нови знаења за 
најновите технологии и градежни материјали, да разменат идеи и искуства на актуелни теми, 
како и да остварат меѓународни контакти за соработка и да пронајдат нови деловни партнери 
во следните области на градежништвото:

    паметни градови (smart cities), модерно урбанистичко планирање;
    интелигентни згради;
    нови градежни методи и роботика;
    нови градежни материјали / компоненти и склопови;
    енергетска ефикасност (нула, плус, пасивни куќи);
    одржлива и зелена архитектура;
    дрвени градежни конструкции;
    природни материјали со нулта емисија;
    патишта и тунели, сообраќајна инфраструктура;
    интелигентна и домашна автоматизација;
    дигитализација BIM и VR;
    модерно реновирање на градот;
    социјално и достапно домување.   

Учеството на настанот е бесплатно.
Програмата и дополнителни информации, како и линкот за електронска регистрација 

се достапни на следната веб страна: https://fob2021.b2match.io/. Регистрацијата трае до 
18.3.2021 година.
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СУДСКИТЕ OДЛУКИ ПО ПРИГОВОРИТЕ 
ПРОТИВ НЕЗАКОНИТОСТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ, ОДЛОЖУВАЊЕ НА 
ИЗВРШУВАЊЕТО И ПРИМЕНА НА ОДРЕДБАТА ОД 

ЧЛЕН 218 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

„онлајн“-семинар
25.03.2021

Стопанската комора на Македонија на 25 март 2021 година организира „онлајн“-
семинар чија цел ќе биде разработка на прашањата поврзани со судската пракса во 
примената на одредбите од Законот за извршување, кои се однесуваат на насловните 
теми.    

Предмет на анализа ќе бидат одредбите од Законот за извршување (Сл. весник на 
РМ, број 72/16, 142/16,243/18 и 14/20) кои се однесуваат на  учесниците во постапката, 
на овласувањата на извршителот и на дејствата на извршување што може да ги 
презема тој, во согласност со одредбите од Законот, со правото на приговор против 
незаконитости во постапката за извршување, со правото на жалба против одлуката на 
првостепениот суд, со одлагање на извршувањето и со примена на одредбата од член 
218 од Законот за извршување во судската пракса.

На учесниците на семинарот ќе им се овозможи да ги искажат своите гледишта, 
ставови и проблеми во врска со практичната примена на одредбите од Законот за 
извршување, како и евентуалните нееднаквости во судските постапки, кои ја нарушуваат 
правната сигурност во правниот систем на нашата држава.

Семинарот е наменет за извршители, адвокати, овластени застапници на трговски 
друштва, за државни органи, јавни претпријатија и за други заинтересирани субјекти 
за темата што ја покрива семинарот. 

Предавач: - Татјана Сусулеска, судија во Апелациониот суд во Битола, претседател 
на Одделот за судска пракса во истиот суд и предавач на почетна и на континуирана 
обука на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ – Скопје.

Контакт лица:
 Михајло Донев
 ++ 389 2 3244067
 Mihajlo@mchamber.mk 

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
 ++ 389 2 3244074
 beti@mchamber.mk.
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УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
СИСТЕМОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

„онлајн“-семинар
26.03.2021

Во денешно време целта на секоја организација е да работи профитабилно. За да се 
постигнат овие цели, неопходно е да се воспостави добар систем на контрола, известување 
и на управување.

Работните извештаи се интегрални елементи во процесот на управување. Организациите 
што се конкурентни на пазарот имаат воспоставено ефикасни модели на известување и ги 
имаат обучено своите вработени во согласност со сопствените стандарди на компетенции во 
оваа област, што драстично ги зголемува нивната продуктивност и постигнатите резултати.

Менаџерите користат редовни извештаи за да им сигнализираат на организациите за 
потенцијалните проблеми во работењето, со цел избегнување криза и големи загуби. Со 
оглед на тоа дека на систематски и на фокусиран начин се презентираат информациите, 
работните извештаи се основа за донесување одлуки за промена на акцискиот план, како и на 
организациската стратегија. Само оние организации кои се способни навремено да одговорат 
на брзите промени на опкружувањето остваруваат добивка и остануваат конкурентни.

Со цел подобро разбирање на системот за известување од страна на вработените,  
Стопанската комора на Македонија, на 26 март 2021 година, организира „онлајн“ еднодневен 
семинар на тема „УНАПРЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ“. Контролингот ги 
обединува сите процеси во работењето на компанијата. Преку него менаџментот може да 
добие квалитетни информации за сите активности на компанијата и врз основа на нив да 
креира деловни одлуки што го унапредуваат работењето.

Предавач: 
- Игор Ќика, дипломиран инженер по менаџмент и виш стручен консултант за  

проектирање и за примена на современите системи за менаџмент

Контакт лица:
 Михајло Донев
 ++ 389 2 3244067
 Mihajlo@mchamber.mk 

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
 ++ 389 2 3244074
 beti@mchamber.mk.
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ОСНОВИ ЗА ОТСУСТВО 
ОД РАБОТА СО И БЕЗ 

НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА

Онлајн семинар
30.03.2021

Стопанската комора на Македонија, на 30 март 2021 година, организира 
еднодневна онлајн работилница на тема: „Основи за отсуство од работа со и без 
надоместок на плата“. 

Иако изминатиот период, кој беше одбележан со брзи регулативни промени, 
донесе бројни дилеми по однос на многу аспекти од работењето, можеби како 
најистакнати се наметнаа прашањата за отсуство на работниците од работа со и без 
надоместок на плата. Со цел да понуди комплетена анализа во насока на надминување 
на ваквите дилеми, оваа работилница ќе ги разгледа најчестите основи за отсуство од 
работа.

Почнувајќи од користењето на годишниот одмор, на работилнцата ќе се разговара 
за најчестите проблеми со кои се соочуваат работодавачите и работниците во поглед 
на овој институт. 

Потоа, како особено актуелно прашање, ќе се разгледа отсуството од работа 
поради боледување. Во рамки на оваа тема, ќе се дискутира за главните прашање: 
во кои случаи може да стане збор за боледување, кој е исплаќач на надоместокот на 
плата и како се одредува таквиот надоместок. Особено внимание ќе се посвети на 
боледувањето поради КОВИД-19, при што ќе се дистингвира помеѓу ситуациите кога 
постои можност за користење на боледување од страна на работниците кои се директно 
или индиректно засегнати од вирусот. Конечно, ќе се развие дискусија за отсуството 
на бремените работнички кои се ослободени од работа со физичко присуство, како и 
за отсуството поради бременост, раѓање и мајчинство.

Во рамки на работилницата, интерактивно ќе се објасни и институтот привремен 
принуден одмор, преку преглед на условите и модалитетите за негово спроведување.

Крајно, ќе се посочат останатите основи за платено отсуство од работа, а ќе се 
разгледа и поимот на неплатеното отсуство.

Предавач:  Викторија Спасовска – Симоноска, предавач на обуки, семинари и 
конференции со особен фокус на   тематики од облигационото, деловното и трудовото 
право.
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AНАЛИЗА НА ДЕЛОВНОТО 
РАБОТЕЊЕ НИЗ ФИНАНСИСКИТЕ 

ИЗВЕШТАИ ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ АЛАТКИ

Семинар 
31.03.2021

Зошто се корисни финансиските извештаи? Бидејќи, тие им помагаат на инвеститорите 
и доверителите во донесувањето подобри економски одлуки. Целта на онлајн семинарот е 
подобро разбирање на финансиските извештаи од корисниците на финансиските извештаи, 
со цел да се олесни подобрувањето на процесот на одлучување, со користење на НАПРЕДЕН 
ЕКСЕЛ. 

Разбирањето на финансиските извештаи помага во процесот на донесување одлуки за 
бизнисот. Претприемачите, инвеститорите и аналитичарите создаваат база на податоци низ 
одреден период на време која се презентира преку финансиските извештаи. 

ЦЕЛИ :
- Анализа на оперативно-деловната успешност од работењето преку извештаите 

и показателите, структурата на приходите и трошоците и нивна примена во процесот на 
одлучување;

- Брзо скенирање и читање на финансиските извештаи, како извор на финансиски 
податоци корисни во процесот на одлучување;

- Дефинирање, пресметување, начин на толкување и значење на соодветни финансиски 
показатели за спроведување на финансиска анализа;

- Корисности и ограничувања на финансиската анализа на оперативно-деловната 
успешност од работењето преку финансиските показатели 

Контакт лица:
м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057
anita@mchamber.mk

Михајло Донев
++ 389 2 3244067
Mihajlo@mchamber.mk
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ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

Excellent
 Small & Medium Enterprises
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Веб-сертификат
EXCELLENT SME

Стопанска комора на Северна Македонија
Excellent SME Македонија
„Димитрие Чуповски“ 13
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Контакт: Валентина Цветковска
T:  (02) 3244063 / 071 811 645
E: excellent-sme@mchamber.mk 
E: valentina@mchamber.mk
W: https://excellent-sme.mchamber.mk

ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА КВАЛИТЕТ ВО 

ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF NORTH MACEDONIA

НАША ЦЕЛ

• давање поддршка за имплементирање на 
меѓународните стандарди со цел полесен 
пристап на фирмите на европските пазари 
и зголемување на деловната активност со 
партнерите,

• обезбедување на ажурирани податоци 
и информации од областа на квалитетот, 
стандардите , а од интерес на фирмите,

• унапредување на знаењата и искуствата 
со цел подобрување на перформансите на 
работењето на фирмите

НАШИ  АКТИВНОСТИ 

Консултантски услуги за :
- имплементација на Систем за 

управување со квалитет согласно  
IЅО 9001:2015;

- имплементација на НАССР (систем 
за анализа на ризици и критични 
контролни точки);

- имплементација на Систем за 
управување со безбеднa храна 
согласно IЅО 22000:2018;

- имплементација на Систем за 
управување со животната средина 
согласно IЅО 14001:2015;

- имплементација на НАLАL стандард;
- имплементација на Систем за 

управување со здравје и безбедност 
при работа, согласно ISO 45001:2018.

 

Контакт:
Емилија Тодоровска 
Телефон: +389 02 3244047
Факс: + 389 02 3244088
emilija@mchamber.mk
www.mchamber.mk

Стопанска Комора  на Северна Македонија
ул.”Димитрие Чуповски” бр. 13
Скопје , Република Северна Македонија

ISO 
9001:2015

ISO 
45001:2018

НАLАL

НАССР

ISO  
14001:2015



БИЗНИС ИНФО

19 Февруари 2021, Бр. 447

15ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА КВАЛИТЕТ ВО 

ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF NORTH MACEDONIA

НАША ЦЕЛ

• давање поддршка за имплементирање на 
меѓународните стандарди со цел полесен 
пристап на фирмите на европските пазари 
и зголемување на деловната активност со 
партнерите,

• обезбедување на ажурирани податоци 
и информации од областа на квалитетот, 
стандардите , а од интерес на фирмите,

• унапредување на знаењата и искуствата 
со цел подобрување на перформансите на 
работењето на фирмите

НАШИ  АКТИВНОСТИ 

Консултантски услуги за :
- имплементација на Систем за 

управување со квалитет согласно  
IЅО 9001:2015;

- имплементација на НАССР (систем 
за анализа на ризици и критични 
контролни точки);

- имплементација на Систем за 
управување со безбеднa храна 
согласно IЅО 22000:2018;

- имплементација на Систем за 
управување со животната средина 
согласно IЅО 14001:2015;

- имплементација на НАLАL стандард;
- имплементација на Систем за 

управување со здравје и безбедност 
при работа, согласно ISO 45001:2018.

 

Контакт:
Емилија Тодоровска 
Телефон: +389 02 3244047
Факс: + 389 02 3244088
emilija@mchamber.mk
www.mchamber.mk

Стопанска Комора  на Северна Македонија
ул.”Димитрие Чуповски” бр. 13
Скопје , Република Северна Македонија

ISO 
9001:2015

ISO 
45001:2018

НАLАL

НАССР

ISO  
14001:2015
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Ваш деловен соработник 
во светот на бизнисот

Посетете не’ на веб-порталот:
www.mchamber.mk

Ве очекуваме!

СТОПАНСКА  КОМОРА 
НА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Дизајн и графичка обработка

Стево Серафимов
тел: : (02) 3244032,  stevo@mchamber.mk

Стопанска комора на Северна Македонија
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, Скопје

тел: : (02) 3244000, факс: (02) 3244088

http://www.facebook.com/chamber.mk

http://www.twitter.com/Chamber_MK

http://www.youtube.com/user/MKChamber

http://www.linkedin.com/company/economic-chamber-of-macedonia
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